ZARZĄDZENIE Nr 61/2015
Wójta Gminy Rewal
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013,  poz. 594) w związku z  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017  z późn.zm) zarządza się, co następuje:
§ 1
Zapewnia się na terenie gminy Rewal miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1.	Urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1)	tablice :
a)	w miejscowości Rewal – budynek urzędu gminy 

    2) słupy ogłoszeń zlokalizowane:
  a) w miejscowości Pobierowo – załącznik nr 1 do zarządzenia
     - ulica Wojska Polskiego przy przystanku PKS
     - ulica Orzeszkowej róg ul. Kościuszki
     - ulica Moniuszki róg ul. Słonecznej
     - ulica Zgody róg ul. Moniuszki

  b) w miejscowości Pustkowo – załącznik nr 2 do zarządzenia
     - ulica Nadmorska róg ul. Spacerowej
     - ulica Słoneczna vis a vis sklepu spożywczego

  c) w miejscowości Trzęsacz – załącznik nr 3 do zarządzenia
     - ulica Kamieńska róg ul. Nadmorskiej
     - ulica Klifowa róg ul. Nadmorskiej 

  d) w miejscowości Rewal – załącznik nr 4 do zarządzenia
     - ulica Kamieńska róg ul. Dworcowej
     - ulica Westerplatte przy przystanku PKS
     - ulica Mickiewicza przy urzędzie gminy (rondo)
     - ulica Szkolna obok hali sportowej
     - ulica Klifowa róg ul. Piastowskiej


  e) w miejscowości Śliwin – załącznik nr 5 do zarządzenia
     - Aleja Lipowa obok świetlicy wiejskiej
     
  f) w miejscowości Niechorze – załącznik nr 6 do zarządzenia
     - ulica Kolejowa przy przystanku PKS
     - ulica Mazowiecka (plac z boją)
     - ulica Parkowa róg ul. Mazowieckiej (dojście do plaży)
     - Aleja Bursztynowa róg ul. Krakowskiej
     - Aleja Bursztynowa róg ul. Szczecińskiej

  g) w miejscowości Pogorzelica – załącznik nr 7 do zarządzenia
     - ulica Wojska Polskiego róg ul. Teligi (vis a vis przystanku PKS)
   
2.	Plakatów wyborczych komitetów wyborczych:
1)	słupy ogłoszeń zlokalizowane na terenie gminy Rewal za wyjątkiem słupów wymienionych w ust. 1 pkt 2
§ 2
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 3
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.


§ 4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Rewal, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal, www.bip.rewal 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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